Gestió de l’escuat en porcí
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 15 de maig de 2018

Presentació
Arran de la publicació de la
Recomanació (CE) 336/2016 el 9 de
març de 2016, que insta els estats
membres a assegurar-se que els
ramaders porten a terme una
avaluació del risc de la incidència de
caudofàgia, per tal d’evitar el tall
rutinari de cues, així com tenint en
compte el resultat de l’auditoria DG
SANTE efectuada a l’Estat espanyol el
setembre de 2017, es considera
convenient informar el sector sobre:

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sra. Montse Àlamos, cap del Servei d’Ordenació Ramadera del DARP.
10.00 h Normativa vigent en mutilacions porcines. Inspeccions en benestar
porcí, incompliments i infraccions
Sr. Florenci Vivas, responsable veterinari de Benestar Animal en
Explotació i Transport. DARP.
10.30 h Model per l’avaluació de riscos per a la prevenció de la caudofàgia
i pla d’acció a aplicar. Eines informàtiques de suport
Sra. Maria José Salvador, veterinària del Servei d’Ordenació
Ramadera del DARP.



La normativa específica vigent que
regula la pràctica de l’escuat porcí.

11.00 h Pausa



Les actuacions del DARP i els
aspectes
pràctics
que
ha
d’efectuar el sector per al
compliment de les recomanacions
esmentades.

11.30 h Materials d’enriquiment i valoració de paràmetres animals i
ambientals a tenir en compte en explotació. Pautes per a la seva
avaluació
Sra. Emma Fàbrega i Sr. Joaquim Pallisera, IRTA.



Les conclusions del Grup d’Experts
en caudofàgia.

13.00 h Experiències del sector en l’avaluació de riscos i proves iniciades
Sr. Albert Vidal, Grup Vall companys.
14.00 h Taula rodona
14.30 h Cloenda de la Jornada
Representant de GSP (Grup de Sanejament Porcí)

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Sala de formació CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació)
Partida La Caparrella, 97
25192 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, i la inscripció es pot realitzar a través del Servei
d’Ordenació Ramadera del DARP. Sra. Roser Tarrés (Tel.: 933 046 700 –
A/e: roser.tarres@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

Col·legi de veterinaris

189075 / 4,00

